
ZASADY ZAWIERANIA UMÓW NA LOKOWANIE PRODUKTÓW W TVP S.A. 
ODDZIAŁ W SZCZECINIE  

 
1. TVP S.A. Oddział w Szczecinie może zawierać z kontrahentami umowy dotyczące 
odpłatnego lokowania produktu. Umowa na lokowanie produktu lub usługi zawierana jest w 
formie pisemnej z określeniem lokowanego produktu lub usługi, audycji w jakim będzie on 
lokowany oraz pasma w jakim audycja będzie emitowana. Lokujący zobowiązany jest do 
dostarczenia kompletu kopii dokumentów statutowych firmy (REGON statystyczny, wypis z 
rejestru handlowego lub ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o nadaniu numeru 
NIP).  Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania jej przez TVP S.A. Oddział w 
Szczecinie.  
 
2. Lokujący może być reprezentowany przez agencję reklamową. Agencja składa 
pełnomocnictwa oraz NIP, REGON, KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, przy czym agencji reklamowej nie przysługuje z tytułu pośrednictwa 15 % 
rabat agencyjny . 
 
3. Cena ulokowania produktu lub usługi ustalana jest w drodze negocjacji i uzależniona jest 
od kosztu ulokowania produktu lub usługi w audycji, rodzaju audycji, pasma w jakim 
emitowana będzie audycja, w której ulokowano produkt bądź usługę oraz kosztu emisji tej 
audycji. Szczegółowy opis sposobu ulokowania produktu lub usługi zostanie określony w 
umowie .  
 
4. TVP S.A. Oddział w Szczecinie zastrzega sobie prawo nie emitowania audycji, w której 
ulokowano produkt lub usługę w uzgodnionym terminie z przyczyn programowych lub 
technicznych. W takim przypadku audycja zostanie wyemitowana w najbliższym terminie, o 
czym lokujący zostanie poinformowany przez nadawcę. Przesunięcie terminu emisji audycji o 
30 minut nie stanowi zmiany terminu emisji audycji.  
 
5. Najpóźniej na trzy dni robocze  przed dniem pierwszej emisji (nie licząc dnia emisji) 
lokujący zobowiązuje się dostarczyć: 
 
a) produkt , który będzie lokowany w audycji  
 
b) logotyp i inne znaki towarowe, które będą prezentowane w audycji lub po jej zakończeniu 
w formie elektronicznej uzgodnionej z Działem Marketingu i Reklamy TVP S.A. Oddział w 
Szczecinie”  
 
c/ ewentualne zaświadczenia (atesty) o dopuszczeniu lokowanych  produktów do 
obrotu w Polsce. 
 
Dotyczy to : 
 - artykułów spożywczych (Instytut Żywności i Żywienia) 
- paraleków (Ministerstwo Zdrowia) 
- artykułów chemicznych (Instytut Higieny) 
 



6. Płatność za usługę ulokowania produktu lub usługi w audycji  nastąpi w terminie 
określonym w umowie na konto TVP SA Oddział w Szczecinie  -  
Bank Handlowy S.A.: 06 1030 1508 0000 0008 1726 2015 
 
7. Szczegółowe zasady lokowania produktów i usług na antenie TVP Szczecin zawierają  
dokumenty „Zasady lokowania produktów w TVP S.A.” oraz „Zasady emitowania filmów 
reklamowych, filmów telesprzedaży i audycji sponsorowanych na antenach Telewizji Polskiej 
S.A.”  
 

8. W przypadku, kiedy lokującym jest pracownik TVP S.A. lub członek jego rodziny 

zastosowanie mają przepisy uchwały  nr 607/2013 Zarządu spółki TVP S.A. z dnia 3 grudnia 

2013 r. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych zasad.   

9. W przypadkach nieomówionych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego ,  ustawy o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenia KRRiTV.  

  


